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VALTAKUNNALLINEN 
HYGIENIAOHJE

Katariina Thomson, ELT
Hanna Aaltonen, TtM, hygieniahoitaja

Taustaa ja rahoitus

■ WHO Global Action Plan on Antimicrobial Resistance 05/2015

■  Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen toimintaohjelma 2017–2021 (AMR NAP, 
AMR National Action Plan)

■ Kohta 3.2.3 ”Vahvistetaan eläinklinikoilla ja -sairaaloissa infektioiden torjunnan osaamista ja 
levitetään hyviä käytäntöjä klinikoille ja sairaaloihin. ”

■  idea valtakunnallisesta hygieniaoppaasta alkoi

■  MMM myönsi hankkeelle rahoituksen
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Käytännön toteutus

■ Opas laaditaan käsikirjaksi, painetaan ja nidotaan kompendiumiksi, joka lähetetään 
kaikille pieneläinvastaanotoille Suomessa

■ Sähköinen versio, jota ei kuitenkaan lähtökohtaisesti päivitetä

■ Suomen Eläinlääkäriliiton järjestämällä 7 paikkakunnan maakuntakierroksella 
kuunnellaan praktikoiden toiveita, kysymyksiä, ja ehdotuksia joiden perusteella 
ohjetta muokataan

■ Ensi keväänä maakuntakierroksen jälkeen opas viimeistellään ja se lähetetään 
asiantuntijalausuntokierrokselle

■ Lopullinen versio arvio kevällä 2019 

Miksi tarvitsemme hygieniaopasta 
pieneläinvastaanotoille?
■ Mikrobilääkkeiden käytön vähentäminen on yksi tärkeimmistä askeleista kohti 

parempaa resistenssitilannetta

■ Suomessa käytetään yli kaksinkertainen määrä mikrobilääkkeitä pieneläimille 
Ruotsiin verrattuna

■ Yksi keino vähentää mikrobilääkkeiden tarvetta on parantaa hoitohygieniaa jolloin 
huonoa hygieniaa ei tarvitse paikata antibiootilla

■ Tämä pätee paitsi yksilötasolla siinä, että estetään hoitoon liittyviä infektioita, myös 
klinikoiden/eläinsairaaloiden epidemioiden torjunnassa
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Oppaan rakenne

■ Sisällysluettelo jossa pää- ja alaotsikot

■ Määritelmät ja lyhenteet

■ Päivittäinen hygieninen toiminta

■ Potilaiden riskiluokittelu, käsittely ja varotoimet

■ Tilojen käyttö potilastyössä

■ Eristyspotilaan toimenpiteiden suunnittelu

■ Lähteet

■ Liitteet

Päivittäinen hygieeninen toiminta 
■ Jotta voidaan ehkäistä tartuntojen leviäminen hoitohenkilökunnan tai hoitoympäristön 

välityksellä potilaasta toiseen, on ymmärrettävä eri tarttuvien tautien leviämistavat ja 
mikrobien tartuntareitit

■ Kosketustartunta
– Sekä käsien, että hoitovälineiden ja –ympäristön välityksellä leviävä

■ Käsihygienia ja työskentelyhygienia
– Käsien pesu sekä käsidesinfektio

■ Tilojen siisteys ja puhtaanapito

■ Työvaate- ja pyykkihuolto

■ Sopivien aineiden käyttö

■ Jätehuolto
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Potilaiden riskiluokittelu ja tilojen käyttö

■ Mitä riskiluokittelulla tarkoitetaan ja mitä sillä tavoitellaan?

■ Miksi potilaiden riskiluokittelu on hyödyllistä?

■ Matalan, kohtalaisen ja korkean riskin potilaat 

– Miten tunnistetaan erilaiset riskipotilaat

– Miten eri tyyppisiä potilaita käsitellään

– Miten vastaanoton tiloja voi käyttää erilaisten potilaiden hoidossa

Lähteet ja liitteet

■ Tärkein lähdeaineisto

■ Liitteenä mm. taulukoita pesuaineista, tilasiivouksesta, riskiluokittelusta, ohjeita 
omistajille
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Behaviour change

Antamalla opastusta siinä, 

miten hoitohygienian avulla voidaan rohkaista 
vähentämään antibioottien käyttöä, 

voidaan myös pieneläinten resistenssitilannetta 
parantaa  

KIITOS!


